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3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez  
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ  
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.  
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757  
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: 
http://www.kozbeszerzes.hu  
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA  
Építési beruházás  
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki  
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________  
Azonosító kód_______________________________________  
Árubeszerzés x 
Szolgáltatás  
Építési koncesszió  
Szolgáltatási koncesszió  
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ  
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)  

http://www.kozbeszerzes.hu/static/fstemp/BEDE72731E767C07214EF6C42EAD06E3/KE_hirdetmenyek_Hirdetmeny.portal_11698_2009.pdf


Hivatalos név: Általános Művelődési Központ  
Postai cím: Perczel u. 1.  
Város/Község: Őcsény  
Postai irányítószám: 7143  
Ország: Magyarország  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: Ősze Józsefné Igazgató  
Telefon: 06/74-496-872  
E-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu  
Fax: 06/74-496-872  
Az ajánlatkérő általános címe (URL):  
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ocseny.hu/amk  
További információk a következő címen szerezhetők be:  
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet  
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet  
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:  
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet  
I.2.) Az ajánlatkérő típusa  
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x 
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre  
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén  
Általános közszolgáltatások  
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció  
Védelem  
Szociális védelem  
Közrend és biztonság  
Szabadidő, kultúra és vallás  
Környezetvédelem  
xOktatás  
Gazdasági és pénzügyek  
Egyéb (nevezze meg):  
Egészségügy  
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén  
Víz  
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  
Villamos energia  
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]  
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása  
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  



Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése  
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  
Vasúti szolgáltatások  
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]  
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások  
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]  
Repülőtéri tevékenység  
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  
Kikötői tevékenységek  
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  
Postai szolgáltatások  
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]  
I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? 
nem  
 
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  
II.1) Meghatározás  
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  
Különféle élelmiszerek beszerzése és szállítása  
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – 
építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a 
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)  
a) Építési beruházás  
Kivitelezés  
Tervezés és kivitelezés  
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott 
követelményeknek megfelelően  
Építési koncesszió  
A teljesítés helye  
NUTS-kód  
b) xÁrubeszerzés  
xAdásvétel  
Lízing  
Bérlet  
Részletvétel  
Ezek kombinációja/Egyéb  
A teljesítés helye  
Őcsény, Perczel Mór u. 1.  
NUTS-kód HU233  
c) Szolgáltatás  
Szolgáltatási kategória  
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)  
Szolgáltatási koncesszió  
A teljesítés helye  
NUTS-kód  
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul  
Közbeszerzés megvalósítása xDinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása  
Keretmegállapodás megkötése  
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  
Keretmegállapodás több ajánlattevővel  



A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, 
maximális létszáma  
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel  
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:  
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak 
számokkal és pénznem):  
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága 
(amennyire lehetséges):  
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya  
Szállítási szerződés élelmiszerek beszerzésére és szállítására, 24 hónapos időtartamra 
vonatkozóan. 
I. osztályú, a minőségi követelményeknek megfelelő élelmiszer anyagok megadott 
időpontban való szállítása az alábbi termékcsoportokban 
I. termék csoport: Tőkehúsok, zsiradék 
II. termék csoport: Kenyér, pékáru 
III. termék csoport: Tejtermék, töltelékáru, mirelit termékek 
IV. termék csoport: Friss zöldség, gyümölcs 
V. termék csoport: Vegyes élelmiszer  
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15800000-6   

További tárgyak: 15100000-9 
15412100-0 
15810000-9 
15500000-3 
15130000-8 
15300000-1 
15896000-5 
03142500-3 

 

 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk 
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen  
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  
egy részre  
egy vagy több részre x 
valamennyi részre  
II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem  
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör  
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)  
Az I-V. termék csoportban szereplő mennyiségek 12 hónapra vonatkoznak! (A 
meghatározott mennyiségtől lefelé 20% eltérés lehetséges, a létszámtól függően) 
Azokban az esetekben, ahol beszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása szükségessé 
tesz meghatározott gyártmányú, típusú dologra való hivatkozást, a megnevezés csak a 
tárgy jellegének egyértemű meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a 
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést is kell érteni 
I. termék csoport: Tőkehúsok, zsiradék 
Sertéscomb 252 kg, Kenyérszalonna 35 kg, Füstölt csülök 43 kg, Sertés dagadó 554 kg, 
Sertés karaj csont nélkül 492 kg, Zsír 123 kg, Húsos csont 111 kg, Sertés lapocka 2 412 
kg, Marhalábszár 204 kg, Marhalapocka 40 kg, Marhacomb 52 kg, Sertés oldalas 17 kg, 
Füstölt tarja 54 kg, Sertés tarja csont nélküli 112 kg, Sertés csülök 66 kg, Sertés máj 26 



kg. 
II. termék csoport: Kenyér, pékáru 
Kakaós csiga 705 db, Perec 1800 db, Isler 380 db, Sajtos kifli 5960 db, Kifli 10065 db, 
Zsemle, 17055 db, Fehérkenyér 3376 kg, Félbarna kenyér 164 kg, Briós (kicsi) 300 db, 
Kakaós kalács 1/1 329 db, Pogácsa 4835 db, Linzerkarika 380 db, Kakaós kifli 240 db, 
Sós fonott 2015 db, Korpás kifli 7030 db, Túrós batyu 550 db, Kuglóf 90 db, Vaníliás 
csiga 150 db, Túrós rétes 1090 db. 
III. termék csoport: Tejtermék, töltelékáru, mirelit termékek 
Fejtett bab (mirelit) 67 kg, Bohém felvágott 2 kg, Keszthelyi májas 77 kg, Lecsó 
kolbász 43 kg, Orsi virsli 1 015 csomag, Nudli 479 kg, Csirkecomb (fagyasztott 1.248 
kg, Csirkemell (fagyasztott) 26 kg, Karfiol (mirelit) 259 kg, Karalábé 60 kg, Meggy 
(mirelit) 60 kg, Franciasaláta alap (mirelit) 38 kg, Párizsi felvágott 76 kg, Zala felvágott 
64 kg, Tej 5/1 (1,5 %) 2.775 liter, Gyalult tök (mirelit) 148 kg, Túró 5/1 339 kg Tejföl 
5/1 20%) 722 liter, Tengeri halfilé (mirelit) 100 kg, Tepertő 23 kg, Túrógombóc 98 kg, 
Zöldborsó 757 kg, Zöldbab 438 kg, Hasábburgonya 146 kg, Pulyka felsőcombfilé 
(mirelit) 193 kg, Csirkemáj szívvel (mirelit) 120 kg, Egész tyúk (mirelit) 19 kg, 
Medvesajt (8 cikk) 331 doboz, Tavaszi felvágott 52 kg, Pizza sonka 127 kg, Soproni 
felvágott 41 kg, Trappista sajtkorong 67 kg, Szilvás gombóc 248 kg, Mexikói salátaalap 
55 kg, Húsleves zöldség (mirelit) 40 kg, Ízes derelye 192 kg, Ömlesztett trappista 
sajtkrém 1/1 127kg, Sárgarépa kocka 27 kg, Bajai uzsonna felvágott 60 kg, 
Csirkeszárny (mirelit) 56 kg,Túrós derelye 9 kg, Vagdalt felvágott 31 kg, Szivecskés 
joghurt 3.390 db, Morzsolt kukorica 10 kg, Lángolt kolbász 167 kg. 
IV. termék csoport: Friss zöldség, gyümölcs 
Alma 842 kg, Fehér bab 64 kg, Tarka bab 74 kg, Burgonya 5 302 kg, Dióbél 42 kg, 
Fokhagyma 34 kg, Fejeskáposzta 525 kg, Körte 15 kg, Kelkáposzta 341 kg, Mák 17 kg, 
Banán 370 kg, TV paprika 45 kg, Paradicsom 32 kg, Sárgarépa 384 kg, Savanyú 
káposzta 311 kg, Tojás 9.802 db, Uborka 30 kg, Vöröshagyma 842 kg, Zöldség 381 kg, 
Mandarin 121 kg, Gomba 10 kg, Cseresznye 20 kg, Narancs 91 kg, Szőlő 110 kg. 
V. termék csoport: Vegyes élelmiszer 
V/1. 
Almapaprika 1 üveg, Mogyorókrém 88 üveg, Télapó 9g 400 db, ABC tészta 66 kg, 
Áfonya lekvár 22 kg, Alma befőtt 5/1 28 üveg, Gyümölcsleves por (Hügli) 8 kg, 
Kukorica 3800 gramm 30 db, Őrölt bors 250 gramm 443 csomag, Farfelle tészta (Hügli) 
18 kg, Egész bors 250 gramm 30 csomag, Dejó 8 kg, Káposztás paprika (vödrös) 60 kg, 
Búzadara 335 kg, Babérlevél 100 gramm 79 csomag, Löncshús 400 gramm 28 db, 
Barack íz 5/1 18 üveg, Kristálycukor 1 319 kg, Cérnametélt 103 kg, Rétesliszt 159 kg, 
Cékla 5/1 69 üveg, Kiskagyló tészta 28 kg, Citromlé 1/1 Olympos 294 db, Csillagtészta 
16 kg, Citrompótló 145 doboz, Coffocska tészta 197 kg, Csavartcső tészta 84 kg, Ecet 
1/1 20% 19 üveg, Eperlekvár (Hügli) 14 kg, Élesztő 50 gramm 1 165 db, Étolaj 1 843 
liter, Delikát (Hügli) 42 kg, Fokhagymakrém 170 gramm 24 db, Egész fahéj 30 csomag, 
Szegfűszeg 33 csomag, Őrölt fahéj 31 csomag, Gomba 5/1 57 üveg, Gyufametélt 22 kg, 
Halászlé (Hügli) 9 kg, Kakaópor (Szerencsi) 5 kg, Kakaópor (Hügli) 38 kg, Zamat kávé 
33 csomag, Háztartási keksz 6 kg. 
V/2 
34 csomag, Meggybefőtt 5/1 51 üveg, Mustár (500 ml) 14 db, Mustár (mini Knorr) 1 
510 db, Mustár (vödrös) 2 kg, Mandoletti (Hügli) 1 600 db, Fodros nagykocka tészta 
228 kg, Orsó tészta 36 kg, Őszibarack befőtt 5/1 36 üveg, Őrölt fűszerpaprika 75 kg, 
Porcukor 53 kg, Pirosarany (170 gramm) 29 db, Rizs 856 kg, Rama margarin (250 
gramm) 119 kg, Rama margarin (mini) 1 768 db, Só (finom) 612 kg, Sütőpor 2 kg, 
Spagetti 237 kg, Fekete tea (Hügli) 7 karton, Pickwick tea 190 db, Lipton tea 178 db, 



Tarhonya 417 kg, Tárkony 6 csomag, Tokányalap (Hügli) 6 kg, Magyaros leves (Hügli) 
22 kg, Eperlevél tészta 52 kg, Folyékony édesítő (Hügli) 13 liter, Csemege uborka 5/1 
200 üveg, Csipetke 185 kg, Vegyesvágott (vödrös) 224 kg, Vagdalt alap (Knorr) 9 kg, 
Vaníliás cukor 1/1 23 kg, Sűrített paradicsom 5/1 36 üveg, Sűrített paradicsom 5/4 35 
üveg, Sütésálló vegyesíz 61 kg, Szegfűbors 4 csomag, Szerecsendió 18 csomag, 
Szaloncukor (zselés) 17 kg, Narancsszörp (Hügli) 40 liter, Szűrt almaital 0,2 252 db, 
Szarvacska tészta 170 kg, Vegyes befőtt 5/1 47 üveg, Majonéz (170 gramm) 29 tubus. 
V/3 
Tárkonyosleves (Hügli) 10 kg, Mártás sűrítő (Knorr) 16 kg, Sonkás spagetti (Knorr) 3 
kg, Barack lekvár (Hügli) 21 vödör, Szárnyas fűszerkev. (Knorr) 14 kg, Füstölt alap 
(Hügli) 4 kg, Bolognai spagettialap (Knorr) 12 kg, Müzli szelet (Knorr) 2 790 db, 
Szárított petrezselyemzöld 16 kg, Zabkocka tészta 29 kg, Majonéz (Globus) 7 kg, 
Kakaós gabonagolyó 6 kg, Delma margarin (500 gramm) 173 kg, Hosszú metélt 167 kg, 
Piskóta alap (Hügli) 36 kg, Piskóta alap (Knorr) 6 kg, Levesgyöngy (Hügli) 23 kg, 
Főzőtejszín (Hügli) 39 db, Pörkölt alap (Knorr) 10 kg, Pörkölt alap (Hügli) 7 kg, Vadas 
mártásalap (Hügli) 5 kg, Lecsó 5/1 51 üveg, Lecsó 5/4 55 üveg, Sárgaborsó 108 kg, 
Lencse 123 kg, Méz 1 üveg, Sertésmájkrém (tépős) 735 db, Kismasni tészta 15 kg, 
Körte befőtt 5/1 32 üveg, Liszt (5kg) 1.896 kg Zöldségleves (Hügli) 23 kg, Gulyásleves 
(Hügli) 5 kg, Gulyásleves (Knorr) 11 kg, Vaníliás pudingpor (Hügli) 27 kg, Ananász 
befőtt 3 doboz, Fokhagyma alapíz (Hügli) 4 kg, Csontleves (Hügli) 12 kg, Makaróni 9 
kg, Ketchup 500 ml 9 db, Saláta öntet (Hügli) 5 kg, Pecsenyelé (Hügli) 2 kg, 
Csipettészta 13 kg, Marinált paprika 5/1 12 üveg, Csoki nyuszi 9 gramm, 400 db, 
Bordás kagyló 69 kg, Olaszos alapkrém (Maggi) 3 kg, Köménymag 30 csomag.  
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem  
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy 
napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között  
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő 
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: 
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje  
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY: kezdés 2009/09/01 (év/hó/nap)  
ÉS/VAGY  
befejezés 2011/08/31 (év/hó/nap)  
 
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk  
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek  
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)  
Késedelmi kötbér és hibás teljesítési kötbér  
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezésekre  
Az ajánlatkérő által megadott ütemezés szerint történik az áruk, termékek beszállítása. 
Az áruk, termékek ellenértékének kiegyenlítése a teljesítés leigazolást követően - a 
létrejövő szállítási szerződésnek megfelelően havi két alkalommal - a benyújtott 
számlák alapján átutalással történik, a teljesítéstől számított 30 napon belül. Egyéb 
tekintetben a Kbt. 305. § (3) bekezdése alkalmazandó. 
Az ajánlatkérő felhívja figyelmet, hogy az ajánlattevők, illetve a Kbt. szerinti 
alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti 



alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő a kifizetésnél az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A szakaszában foglaltakat kell 
alkalmazni. 
Az ajánlatkérő előleget nem fizet.  
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott 
esetben)  
Nem követelmény  
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott 
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  
III.2) Részvételi feltételek  
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:  
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet:
- aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés hatálya alatt áll {Kbt. 60. § (5) bekezdés). 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet: 
- aki a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya 
alatt áll; az eljárásban az sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó 
szervezet, aki a (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll, illetve 
alvállalkozó, valamint erőforrást nyújtó szervezet az (1) bekezdés d) pont tekintetében. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, illetve 10% feletti alvállalkozó vagy erőforrást 
nyújtó szervezet: 
- aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozója, valamint erőforrást nyújtó szervezete a Kbt. 62. § 
(1) bekezdésének hatálya alatt áll {Kbt. 62. § (2) bekezdés}. 
Az ajánlattevőnek és - a 71. § (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti esetben - a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek 
a) az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60. § (1) 
bekezdésének, valamint - ha az ajánlatkérő azt előírta - a 61. § (1), illetőleg (2) 
bekezdésének hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni, 
b) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az 
eredményhirdetést követő nyolc napon belül a (2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1) 
bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 
61. § (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta {Kbt. 
63. § (1) bekezdés}.  
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
1. Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozójának a 
Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatához csatolnia kell valamennyi 
pénzforgalmi számlájáról és az összes a számlavezető banktól (pénzintézettől) 
származó, az adott számlaszámot tartalmazó, az ajánlattételi határidő lejártától számított 
60 napnál nem régebbi nyilatkozatot legalább a következő tartalommal: 
- mióta vezeti a pénzintézetnél az ajánlattevő, illetve a fentebb meghatározott 
alvállalkozó számláját, a számlán rendszeres forgalmat bonyolítanak e; 
- az ajánlattételi határidőt megelőző 1(egy) évben a számlán volt-e 30 napot meghaladó 
sorban álló tétel; 
- van-e a pénzintézettel az ajánlattevőnek, illetve a fentebb meghatározott 
alvállalkozónak hitelkapcsolata, a hitelvisszafizetési kötelezettség teljesítésének 



minősítése, esetlegesen a hitelképességének a minősítése. 
2. Amennyiben az ajánlattevő más szervezet erőforrásaira kíván támaszkodni, úgy a 
Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint köteles rendelkezésre állását igazolni.  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Pénzügyi, gazdasági alkalmasságot kizáró okok: 
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akinek 
- a számlavezető pénzintézet(ei)től származó nyilatkozat(ok) szerint - valamelyik 
számláján az ajánlattételi határidőt megelőző 1 (egy) évben 30 napot meghaladó sorban 
álló tétele volt. (Az ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak ezen feltételnek külön-külön kell 
megfelelnie.) 
- nincs legalább havonkénti pénzmozgás valamelyik számláján 
- amennyiben hitel visszafizetési kötelezettségének nem megfelelően tesz eleget (nem 
teljesíti, vagy késedelmesen, vagy nem összegszerűen teljesíti (hitelkapcsolat esetén a 
hitelminősítése hitelképtelen, vagy ezt értelemszerűen jelző minősítés)  
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
Az ajánlattevőnek és a 10 % feletti alvállalkozójának az alábbi dokumentumok 
benyújtásával kell igazolnia, hogy a műszaki illetve szakmai követelményeknek 
együttesen megfelelnek: 
- A Kbt. 67. § (1) bekezdése a) pontja alapján részenként (termék csoportonként) az 
előző 2 év legjelentősebb szállításai közül legalább 2 db referencia munka adatai, az 
ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat 
megjelölésével, a szerződést kötő másik fél megnevezésével, a képviselőjének nevével, 
telefonszámával. 
- A Kbt. 67. § (1) e) pontja alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik 
a szállítás teljesítésére (az adott részajánlati kör tárgyát képező termékek természetére és 
a vonatkozó jogszabályi előírásokra tekintettel) alkalmas gépjárművel. 
- A Kbt. 67. § (1) bekezdés f) pontja szerinti tanúsító szervezettől származó, HACCP 
tanúsítvány eredeti vagy hiteles másolatának csatolása. 
A 67. § (1) bekezdése a) pontjának esetét a következő módon kell igazolni: 
a) ha a szerződést kötő másik fél a 22. § (1) bekezdésének a)-e) pontja szerinti szervezet, 
az általa kiadott vagy aláírt igazolással; 
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az 
általa adott igazolással vagy az ajánlattevő nyilatkozatával. 
Az igazolásban, illetve nyilatkozatban foglalt tények, adatok valóságtartalmáért - a Kbt. 
68. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban - az ajánlattevő felel.  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Műszaki, illetve szakmai alkalmasságot kizáró okok: 
Alkalmatlan az az ajánlattevő, aki (amely) 
- nem rendelkezik részenként (termék csoportonként) az előző 2 évben (2007, 2008) 
teljesített szállításai között legalább összesen 2 db, az élelmiszer csoportnak megfelelő 
mennyiségű, vagy megfelelő értékű (összegű) referenciával, amelyből legalább az egyik 
referencia értéke eléri: 
I. termék csoport: nettó 2.000.000,- Ft 
II. termék csoport: nettó 1.500.000,- Ft 
III. termék csoport: nettó 3.000.000,- Ft 
IV. termék csoport: nettó 1.200.000,- Ft 
V. termék csoport: nettó 4.000.000,- Ft 



- nem rendelkezik legalább egy, a szállítást végző olyan gépjárművel, mely az adott 
termék csoport tárgyát képező termékek szállítására alkalmas. 
- nem rendelkezik elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító 
szervezettől származó HACCP, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal  
III.2.4) Fenntartott szerződések  
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem  
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem  
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges 
feltételek  
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e 
kötve?  
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  
 
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS  
IV.1) Az eljárás típusa  
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti  
Tárgyalás nélküli  
x 
Tárgyalásos  
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti  
Tárgyalás nélküli  
Tárgyalásos  
IV. 2) Bírálati szempontok  
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)  
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x 
VAGY  
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint  
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell 
megadni)  
Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem  
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)  
IV.3) Adminisztratív információk  
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)  
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem  
Igen válasz esetén  
Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény  
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)  
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)  
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)  
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)  
A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum: 2009/07/20 (év/hó/nap ) Időpont: 9,00 óra  
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen  
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 40.000 + 20% Áfa= 48.000; 2009. július 1-től: 
40.000 + 25% Áfa= 50.000 Pénznem: HUF; HUF  
A fizetés feltételei és módja:  



Átutalás a 11746005-15414186  
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  
Dátum: 2009/07/20 (év/hó/nap) Időpont: 9,00 óra  
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók  
HU  
Egyéb: -  
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)  
-ig (év /hó/nap )  
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)  
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  
Dátum: 2009/07/20 (év/hó/nap) Időpont: 9,00 óra  
Helyszín : Általános Művelődési Központ 7143 Őcsény, Perczel Mór u. 1. 
Élelmezésvezetői iroda  
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  
Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott 
személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a 
külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek 
jelen [Kbt. 80.§ (2) bekezdés].  
 
V. szakasz: kiegészítő információk  
V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem  
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  
V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos?  
nem  
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely 
egyéb hivatkozási alapot:  
V.3) További információk (adott esetben)  
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:  
2009/07/28 9.00 óra  
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:  
2009/08/06 10.00 óra  
V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető 
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)  
-  
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel 
feltétele? (adott esetben)  
igen  
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: 
(adott esetben)  
A befizetést igazoló banki átutalás teljesítéséről szóló banki számlakivonat bemutatása 
után a dokumentáció átvehető az I.1 sz. alatti címen, az élelmezésvezetői irodában, 
munkanapokon 8.00-11.00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 8.00-9.00 óráig. 
Az átutalási bizonylaton szerepelnie kell a befizetés jogcímének: „Élelmiszer 
beszerzés”. 
A dokumentáció megvásárlásának további feltétele az írásos igénylés személyes leadása 
(vagy telefaxon történő megküldése) az ajánlatkérő megadott címére, illetve telefaxára. 
Amennyiben telefaxon kívánja az ajánlattevő megkérni a dokumentációt, úgy az eredeti 
okmánynak az ajánlatkérő postai címre történő megküldését is előírja az ajánlatkérő. 



Az igénylés tartalmazza az igénylő cég megnevezését, székhelyét (számla kiállítási 
címet), kapcsolattartó személy nevét, telefon- és faxszámát, e-levél címét és postai 
megkérés esetén postacímét (ahová az ajánlatkérő postai küldeményként a 
dokumentációt megküldheti), továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését 
igazoló okmányt. 
A dokumentáció ajánlattevő, illetve közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők egyike 
által való megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Egy ajánlattevő kizárólag 
egy dokumentáció megvásárlására és részenként (termék csoportonként) egy ajánlat 
megtételére jogosult, az másra nem ruházható át.  
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja 
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa:  
-  
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja 
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) 
pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:  
-  
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?  
igen  
V.7) Egyéb információk:  
1. Az ajánlatkérő az ajánlattevők részére hiánypótlás lehetőségét biztosít a Kbt. 83. §-
ában foglaltak szerint. A hiánypótlás a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos 
igazolások és nyilatkozatok, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban az 
ajánlat részeként benyújtásra előírt egyéb iratok utólagos csatolására, illetve 
hiányosságainak pótlására terjedhet ki, továbbá az ajánlattal kapcsolatos formai 
előírásoknak való utólagos megfeleltetésre irányulhat. 
2.A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az 
ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia 
kell. 
3.Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) - b) 
pontjaiban, valamint a (3) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan. 
4.Az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni: 
- aláírási címpéldányt; 
- az ajánlattevő számlavezető pénzintézeteinek felsorolását, nyilatkozat formájában. 
5.Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével - visszalépése esetén - a második 
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevővel köti meg a szerződést. 
6.Az eredményhirdetést követő nyolc napon belül köteles a nyertes ajánlattevő a Kbt. 
63. § (2) és (3) bekezdése szerinti igazolásokat benyújtani. 
7. A szerződésbiztosító mellékkötelezettségeket illetően az ajánlatkérő kiköti, hogy 
a) késedelmi kötbér tekintetében az ajánlattevő az előírt szállítási határidőt meghaladó 1 
órát (türelmi időt) követő késedelmes teljesítése esetére a késedelemmel érintett nettó 
szállítási érték 5%/óra mértékű késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A Megrendelő a 
2 órát meghaladó késedelmet hibás teljesítésnek tekinti és annak következményeit a 
késedelmi kötbérigényen felül érvényesíti. 
b) hibás teljesítési kötbér tekintetében az ajánlattevő köteles szerződést biztosító 
mellékkötelezettségként a 2 órát meghaladó késedelemmel, vagy hibás teljesítéssel 
érintett szállítás nettó szállítási díja 10%-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbért 



vállalni az ajánlattételi dokumentációban foglaltak szerint arra az esetre, amennyiben 
szerződéses kötelezettségét hibásan, nem az előírt mennyiségi és minőségi szabályoknak 
megfelelően, vagy 2 órát meghaladóan késedelmes teljesíti. 
8.Az áru szállítási gyakoriságát, a rendelés, a rendelés-módosítás, illetve a lemondás 
feltételeit a dokumentáció tartalmazza. 
9.Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell beadni, minden információt 
tartalmazó oldalt cégszerűen aláírva, roncsolás mentesen nem bontható kötésben, lezárt 
borítékban, kizárólag a megadott jeligével ellátottan. A felbontás feltétele: a megjelölt 
határidőre beérkezett, bontatlan (ép) csomagolású ajánlat. 
10. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget 
az ajánlattevőnek kell viselnie, az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé 
vagy kötelessé ezekkel a költségekkel összefüggésben, az eljárás lefolytatásától vagy 
kimenetelétől függetlenül. Az ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza.
11. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. 
előírásai szerint kell eljárni.  
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/06/24 (év/hó/nap)  
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok  
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők 
be  
Hivatalos név:  
Postai cím:  
Város/Község:  
Postai irányítószám:  
Ország:  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett:  
Telefon:  
E-mail:  
Fax:  
Internetcím (URL):  
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető  
Hivatalos név:  
Postai cím:  
Város/Község:  
Postai irányítószám:  
Ország:  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett:  
Telefon:  
E-mail:  
Fax:  
Internetcím (URL):  
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani  
Hivatalos név:  
Postai cím:  
Város/Község:  
Postai irányítószám:  
Ország:  
Kapcsolattartási pont(ok):  



Címzett:  
Telefon:  
E-mail:  
Fax:  
Internetcím (URL):  
   
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 001 meghatározás TŐKEHÚS, ZSIRADÉK  
1) A rész meghatározása  
Tőkehús, zsiradék  
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15800000-6   

További tárgyak: 15100000-9 
15412100-0 

  

3) Mennyiség vagy érték  
I. termék csoport: Sertéscomb 252 kg, Kenyérszalonna 35 kg, Füstölt csülök 43 kg, 
Sertés dagadó 554 kg, Sertés karaj csont nélkül 492 kg, Zsír 123 kg, Húsos csont 111 
kg, Sertés lapocka 2 412 kg, Marhalábszár 204 kg, Marhalapocka 40 kg, Marhacomb 52 
kg, Sertés oldalas 17 kg, Füstölt tarja 54 kg, Sertés tarja csont nélküli 112 kg, Sertés 
csülök 66 kg, Sertés máj 26 kg. 
Összesen: 16 tétel  
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése  
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY Kezdés 2009/09/01 (év/hó/nap)  
ÉS/VAGY  
Befejezés 2011/08/31 (év/hó/nap)  
5) További információ a részekről  
Részletesen a dokumentációban  
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány 
használandó) ----------------------  
 
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 002 meghatározás Kenyér, pékáru  
1) A rész meghatározása  
Kenyér, pékáru  
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15800000-6   

További tárgyak: 15810000-9 
15412100-0 

  

3) Mennyiség vagy érték  
II. termék csoport: Kenyér, pékáru 
Kakaós csiga 705 db, Perec 1800 db, Isler 380 db, Sajtos kifli 5960 db, Kifli 10065 db, 
Zsemle 17055 db, Fehérkenyér 3376 kg, Félbarna kenyér 164 kg, Briós (kicsi) 300 db, 
Kakaós kalács 1/1 329 db, Pogácsa 4835 db, Linzerkarika 380 db, Kakaós kifli 240 db, 



Sós fonott 2015 db, Korpás kifli 7030 db, Túrós batyu 550 db, Kuglóf 90 db, Vaníliás 
csiga 150 db, Túrós rétes 1090 db. 
Összesen: 19 tétel  
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése  
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY Kezdés 2009/09/01 (év/hó/nap)  
ÉS/VAGY  
Befejezés 2011/08/31 (év/hó/nap)  
5) További információ a részekről  
Részletesen a dokumentációban  
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány 
használandó) ----------------------  
 
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 003 meghatározás TEJTERMÉK, TÖLTELÉKÁRU, MIRELIT 
TERMÉKEK  
1) A rész meghatározása  
Tejtermék, töltelékáru, mirelit termékek  
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15800000-6   

További tárgyak: 15500000-3 
15130000-8 

  

3) Mennyiség vagy érték  
III. termék csoport: Tejtermék, töltelékáru, mirelit termékek 
Fejtett bab (mirelit) 67 kg, Bohém felvágott 2 kg, Keszthelyi májas 77 kg, Lecsó 
kolbász 43 kg, Orsi virsli 1 015 csomag, Nudli 479 kg, Csirkecomb (fagyasztott) 1.248 
kg, Csirkemell (fagyasztott) 26 kg, Karfiol (mirelit) 259 kg, Karalábé 60 kg, Meggy 
(mirelit) 60 kg, Franciasaláta alap (mirelit) 38 kg, Párizsi felvágott 76 kg, Zala felvágott 
64 kg, Tej 5/1 (1,5 %) 2.775 liter, Gyalult tök (mirelit) 148 kg, Túró 5/1 339 kg Tejföl 
5/1 20%) 722 liter, Tengeri halfilé (mirelit) 100 kg, Tepertő 23 kg, Túrógombóc 98 kg, 
Zöldborsó 757 kg, Zöldbab 438 kg, Hasábburgonya 146 kg, Pulyka felsőcombfilé 
(mirelit) 193 kg, Csirkemáj szívvel (mirelit) 120 kg, Egész tyúk (mirelit) 19 kg, 
Medvesajt (8 cikk) 331 doboz, Tavaszi felvágott 52 kg, Pizza sonka 127 kg, Soproni 
felvágott 41 kg, Trappista sajtkorong 67 kg, Szilvás gombóc 248 kg, Mexikói salátaalap 
55 kg, Húsleves zöldség (mirelit) 40 kg, Ízes derelye 192 kg, Ömlesztett trappista 
sajtkrém 1/1 127 kg, Sárgarépa kocka 27 kg, Bajai uzsonna felvágott 60 kg, 
Csirkeszárny (mirelit) 56 kg,Túrós derelye 9 kg, Vagdalt felvágott 31 kg, Szivecskés 
joghurt 3.390 db, Morzsolt kukorica 10 kg, Lángolt kolbász 167 kg. 
Összesen: 45 tétel  
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése  
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY Kezdés 2009/09/01 (év/hó/nap)  
ÉS/VAGY  
Befejezés 2011/08/31 (év/hó/nap)  
5) További információ a részekről  
Részletesen a dokumentációban  
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány 



használandó) ----------------------  
 
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 004 meghatározás FRISS ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS  
1) A rész meghatározása  
Friss zöldség, gyümölcs  
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15800000-6   

További tárgyak: 15300000-1   

3) Mennyiség vagy érték  
IV. termék csoport: Friss zöldség, gyümölcs 
Alma 842 kg, Fehér bab 64 kg, Tarka bab 74 kg, Burgonya 5 302 kg, Dióbél 42 kg, 
Fokhagyma 34 kg, Fejeskáposzta 525 kg, Körte 15 kg, Kelkáposzta 341 kg, Mák 17 kg, 
Banán 370 kg, TV paprika 45 kg, Paradicsom 32 kg, Sárgarépa 384 kg, Savanyú 
káposzta 311 kg, Tojás 9.802 db, Uborka 30 kg, Vöröshagyma 842 kg, Zöldség 381 kg, 
Mandarin 121 kg, Gomba 10 kg, Cseresznye 20 kg, Narancs 91 kg, Szőlő 110 kg. 
Összesen: 24 tétel  
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése  
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY Kezdés 2009/09/01 (év/hó/nap)  
ÉS/VAGY  
Befejezés 2011/08/31 (év/hó/nap)  
5) További információ a részekről  
Részletesen a dokumentációban  
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány 
használandó) ----------------------  
 
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 005 meghatározás VEGYES ÉLELMISZER  
1) A rész meghatározása  
Vegyes élelmiszer  
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15800000-6   

További tárgyak: 15331170-9 
03142500-3 
15896000-5 

 
 

3) Mennyiség vagy érték  
V. termék csoport: Vegyes élelmiszer 
V/1. Almapaprika 1 üveg, Mogyorókrém 88 üveg, Télapó 9g 400 db, ABC tészta 66 kg, 
Áfonya lekvár 22 kg, Alma befőtt 5/1 28 üveg, Gyümölcsleves por (Hügli) 8 kg, 
Kukorica 3800 gramm 30 db, Őrölt bors 250 gramm 443 csomag, Farfelle tészta (Hügli) 
18 kg, Egész bors 250 gramm 30 csomag, Dejó 8 kg, Káposztás paprika (vödrös) 60 kg, 
Búzadara 335 kg, Babérlevél 100 gramm 79 csomag, Löncshús 400 gramm 28 db, 
Barack íz 5/1 18 üveg, Kristálycukor 1 319 kg, Cérnametélt 103 kg, Rétesliszt 159 kg, 



Cékla 5/1 69 üveg, Kiskagyló tészta 28 kg, Citromlé 1/1 Olympos 294 db, Csillagtészta 
16 kg, Citrompótló 145 doboz, Coffocska tészta 197 kg, Csavartcső tészta 84 kg, Ecet 
1/1 20% 19 üveg, Eperlekvár (Hügli) 14 kg, Élesztő 50 gramm 1 165 db, Étolaj 1 843 
liter, Delikát (Hügli) 42 kg, Fokhagymakrém 170 gramm 24 db, Egész fahéj 30 csomag, 
Szegfűszeg 33 csomag, Őrölt fahéj 31 csomag, Gomba 5/1 57 üveg, Gyufametélt 22 kg, 
Halászlé (Hügli) 9 kg, Kakaópor (Szerencsi) 5 kg, Kakaópor (Hügli) 38 kg, Zamat kávé 
33 csomag, Háztartási keksz 6 kg, Köménymag 30 csomag. 
Összesen: 43 tétel 
V/2. Majorána 34 csomag, Meggybefőtt 5/1 51 üveg, Mustár (500 ml) 14 db, Mustár 
(mini Knorr) 1 510 db, Mustár (vödrös) 2 kg, Mandoletti (Hügli) 1 600 db, Fodros 
nagykocka tészta 228 kg, Orsó tészta 36 kg, Őszibarack befőtt 5/1 36 üveg, Őrölt 
fűszerpaprika 75 kg, Porcukor 53 kg, Pirosarany (170 gramm) 29 db, Rizs 856 kg, Rama 
margarin (250 gramm) 119 kg, Rama margarin (mini) 1 768 db, Só (finom) 612 kg, 
Sütőpor 2 kg, Spagetti 237 kg, Fekete tea (Hügli) 7 karton, Pickwick tea 190 db, Lipton 
tea 178 db, Tarhonya 417 kg, Tárkony 6 csomag, Tokányalap (Hügli) 6 kg, Magyaros 
leves (Hügli) 22 kg, Eperlevél tészta 52 kg, Folyékony édesítő (Hügli) 13 liter, Csemege 
uborka 5/1 200 üveg, Csipetke 185 kg, Vegyesvágott (vödrös) 224 kg, Vagdalt alap 
(Knorr) 9 kg, Vaníliás cukor 1/1 23 kg, Sűrített paradicsom 5/1 36 üveg, Sűrített 
paradicsom 5/4 35 üveg, Sütésálló vegyesíz 61 kg, Szegfűbors 4 csomag, Szerecsendió 
18 csomag, Szaloncukor (zselés) 17 kg, Narancsszörp (Hügli) 40 liter, Szűrt almaital 0,2 
252 db, Szarvacska tészta 170 kg, Vegyes befőtt 5/1 47 üveg, Majonéz (170 gramm) 29 
tubus. 
Összesen: 43 tétel 
V/3. Tárkonyosleves (Hügli) 10 kg, Mártás sűrítő (Knorr) 16 kg, Sonkás spagetti 
(Knorr) 3 kg, Barack lekvár (Hügli) 21 vödör, Szárnyas fűszerkev. (Knorr) 14 kg, 
Füstölt alap (Hügli) 4 kg, Bolognai spagettialap (Knorr) 12 kg, Müzli szelet (Knorr) 2 
790 db, Szárított petrezselyemzöld 16 kg, Zabkocka tészta 29 kg, Majonéz (Globus) 7 
kg, Kakaós gabonagolyó 6 kg, Delma margarin (500 gramm) 173 kg, Hosszú metélt 167 
kg, Piskóta alap (Hügli) 36 kg, Piskóta alap (Knorr) 6 kg, Levesgyöngy (Hügli) 23 kg, 
Főzőtejszín (Hügli) 39 db, Pörkölt alap (Knorr) 10 kg, Pörkölt alap (Hügli) 7 kg, Vadas 
mártásalap (Hügli) 5 kg, Lecsó 5/1 51 üveg, Lecsó 5/4 55 üveg, Sárgaborsó 108 kg, 
Lencse 123 kg, Méz 1 üveg, Sertésmájkrém (tépős) 735 db, Kismasni tészta 15 kg, 
Körte befőtt 5/1 32 üveg, Liszt (5kg) 1.896 kg Zöldségleves (Hügli) 23 kg, Gulyásleves 
(Hügli) 5 kg, Gulyásleves (Knorr) 11 kg, Vaníliás pudingpor (Hügli) 27 kg, Ananász 
befőtt 3 doboz, Foghagyma alapíz (Hügli) 4 kg, Csontleves (Hügli) 12 kg, Makaróni 9 
kg, Ketchup 500 ml 9 db, Saláta öntet (Hügli) 5 kg, Pecsenyelé (Hügli) 2 kg, 
Csipettészta 13 kg, Marinált paprika 5/1 12 üveg, Csoki nyuszi 9 gramm, 400 db, 
Bordás kagyló 69 kg, Olaszos alapkrém (Maggi) 3 kg. 
Összesen: 47 tétel  
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése  
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY Kezdés 2009/09/01 (év/hó/nap)  
ÉS/VAGY  
Befejezés 2011/08/31 (év/hó/nap)  
5) További információ a részekről  
Részletesen a dokumentációban  
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány 
használandó) ----------------------  

 

 


